AGENDA VIRADA
CULTURAL
22.04 A 28.04
Esta agenda traz o que está sendo produzido e disponibilizado por
artistas, grupos e instituições. A programação listada é composta por
ações cadastradas na Plataforma Londrina Cultura, e resultado de
pesquisa em diversos canais, trazendo variedade e pluralidade de
linguagens culturais. As atividades voltadas para o público infantil estão
sinalizadas.

INSCRIÇÕES
19ª Semana Nacional de Museus
Estão abertas as inscrições para 19ª Semana Nacional de
Museus, uma ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de
Museus - IBRAM, e que acontece anualmente em
comemoração ao Dia Internacional de Museus (18.05), que
une instituições museológicas em torno de atividades para
todos os públicos. O tema definido para esta edição é: "O
futuro dos museus: recuperar e reimaginar". A
programação local será online e gratuíta, de 17.05 a
20.05.2021.
Programação Local
17.05
14h às 15h15 - "Museu: uma memória compartilhada" Museu Municipal de Rolândia.
Apresentação de vídeo documentário sobre o Museu Municipal de Rolândia, e discussões
sobre o atual papel dos museus e a oportunidade de reimaginar sua missão.
15h30 às 16h30 - “Bate papo com o autor Leandro Magalhães sobre o livro ‘As
Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina’, para alunos da educação básica”.
Apresentação da obra “As Aventuras do Gato Caixeiro em Londrina”, do Projeto Educação
Patrimonial e bate-papo com alunos do ensino fundamental.

18.05
14h às 15h10 - “A Museologia social e seus desafios”
Apresentação do vídeo-documentário “Museologia social: cidadania, direitos humanos e
afetos”.
15h20 às 16h30 - A história oral e a preservação do patrimônio imaterial do
Município de Ibiporã por meio da culinária e dos hábitos trazidos por famílias
pioneiras – registro em filmes e livro (2020).
Apresentação do projeto audiovisual e editorial “Cozinha do Pioneiro - Sabores e
Riquezas de Ibiporã”.

19.05
14h às 15h10 - Depoimento dos principais atores que fundaram e atuaram no Museu
Histórico de Cambé
Apresentação de vídeo-documentário sobre o Museu Histórico de Cambé nos seus 36
anos de existência.
15h20 às 17h00 - Encontro Online - Projeto “Museu de Arte de Londrina em
diálogos: Artistas, Acervo e Memórias”.
Encontro online, com relatos e bate-papo com os convidados e a convidada a partir da
perspectiva de recuperar aspectos artísticos, históricos e de memória sobre o Museu de
Arte de Londrina (MAL).

20.05
14h às 15h10 - Apresentação do projeto de organização, seleção do acervo e
retomada da área de exposição do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI)
(2021)
Apresentação do processo de reorganização do acervo e a transformação visual interna
e de retomada da área de exposição para atendimento de visitações.
15h20 às 17h00 - Palestra: "Reabertura cultural além dos protocolos", com Beth
Ponte
A pandemia de COVID-19 completou um ano. Quais são as perguntas que gestores e
agentes culturais devem se fazer? Que habilidades os espaços culturais precisam ter para
navegar essas incertezas e continuar sendo relevantes para suas comunidades?

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2971/

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE
ClubeKids OnLine: Curso de leitura para crianças
Neste mês, o Sesc Cadeião Cultural promove o curso de
leitura para crianças. Em todos os encontros será feita a
leitura de um novo livro com as crianças, terá mediação,
bate-papo e atividades diversas. Vagas limitadas.
Período: toda quarta-feira, até 28.04, às 14h30
Preço: mensalidade de R$10,00 para trabalhadores do comércio e
dependentes / R$15,00 para o público em geral.
Classificação etária: 06 a 12 anos

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2878

Canal da Vovó Fofuxa
Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias,
traz a personagem Vovó Fofuxa para narrar seus contos,
receitas e brincadeiras de forma lúdica. As histórias vão das
clássicas até as de Geografia. Nesta semana, confira o
vídeo inédito: “Vovó Fofuxa conta: ‘Fada Nara e a magia da
natureza’, de Lívia Alencar”.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615

ATIVIDADES ONLINE

Semana do Livro Infantil

Em abril, comemoramos os dias Nacional e Internacional do
Livro Infantil. As bibliotecas do Sesc Cadeião Cultural e do
Sesc Londrina Centro prepararam uma programação
especial para vocês: contação de história, mediações de
leitura, palestras, bate-papo, oficinas e muito mais.
22 e 23.04, às 14h
Contação de História Online

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2991
22.04, às 16h
Acolhendo na Pandemia, com Sueli Bortolin

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2992
22.04, às 16h
Oficina na Biblioteca

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2993
23.04, às 19h
Centenário Maria Clara Machado, com Márcia Batista

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2994
24.04, às 10h
ClubeKids Especial - Mediação de leitura com crianças

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2995
24.04, às 14h30
Ler&Brincar – Contação de História e Oficina para Crianças

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2996
24.04, às 16h
A invenção e o livro - um bate-papo com as autoras Cássia
Leslie e Márcia Paganini

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2997

Cultura em Resistência
Solos: "Café prum santo" e "Poéticas de terra e céu"
Em abril, a Vila Cultural Canto do MARL transmite
espetáculos de teatro de forma online e gratuita. Entre velas
e barcos de papel, poesias e mistérios, os atores Nathan
Stuchi e Murilo de Andrade exploram costuras sensíveis da
infância à vida adulta.
22.04, às 19h30
“Café prum santo” – Solo de Nathan Stuchi
24.04, às 19h30
“Poéticas de Terra e Céu” – Solo de Murilo de Andrade

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3003

Oficina: “Pessoas fazem livros”
A oficina “Pessoas fazem livros” aborda projetos editoriais e
publicações de artista no contexto brasileiro, observando
suportes, conceitos e as inúmeras relações da publicação
de artista como um meio. Além da parte expositiva, abre-se
espaço para o compartilhamento de projetos. Os
Ministrantes são Gabi Bresola e Marcos Walickosky.
Encontros online através do Google Meet.
Período: 26, 27 e 28.04, às 19h
Preço: R$ 50,00

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3006

Exibição "Detalhos e Retalhes” - Silêncio que eu não
A série “Detalhos e Retalhes” é uma coleção de vídeos
curtos com fragmentos da Videopoesia #1 “Silêncio que eu
não”, com a Cia. Teatro de Garagem. Na série, são 5 vídeos
protagonizados pelos personagens da cena, intitulados: “O
coringa das coisas”; “Dos que ficaram para trás”; “Quebrei,
quebramos... o corredor já foi aberto”; ”Palhaçom luta, rua...
uma máscara atroz”; e “Pretérito do futuro”.
Período: até 30.04

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2988

Italiano para Cantores
O curso “Italiano para cantores” é agora oferecido pela
Associação de Cultura Italiana I Bravissimi em parceria com
o Studio Lucas Speck. As aulas incluem textos de árias e
canções italianas. Os valores são especiais para cantores e
também para professores de canto.
Período: toda terça-feira, até 20.08, às 14h
Preço: R$ 580,00

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2980

Live de Segunda - Vem conversar com a gente
A Cia. Os Palhaços de Rua apresenta, toda segunda-feria,
uma live onde é debatido as grandes questões da
humanidade “sem chegar a lugar nenhum, porque o
importante é a discussão”. Leve suas questões sem
resposta para se divertir com a Companhia.
Período: toda segunda-feira, até 31.12, às 18h30

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2961

Podcast Sarau do Conto Surreal
Podcast de Contos Absurdos, Abstratos e Surreais. Toda
semana são apresentados “Contos Fantásticos” para você
ouvir em casa, e imaginar as mais inimagináveis histórias.
Esta semana apresentamos o conto inédito “Cordel de
Morte e Vida”, escrito por Luís Fernando, com edição e
apresentação do Bacharel em Artes Cênicas pela UEL, Luca
Turino.
Período: todas as terças e quintas-feiras, até 31.12, às 1h

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/

Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica
“Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica” é um curso
ministrado por Samantha Abreu que une teoria e prática,
abrangendo grandes momentos da crônica em nossa
literatura, analisando nossos maiores expoentes e algumas
técnicas de escrita criativa. Informações pelos fones:
(43) 3572-7700 / (43) 3572-7707.
Período: toda quarta-feira, até 26.05, às 19h30
Preço: R$12,00 para trabalhadores do comércio e
dependentes / R$20,00 para o público em geral

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2906/

ClubeTeen OnLine - Encontros de
Leitura para Adolescentes
O Clube Teen OnLine é um grupo de leitura para os
adolescentes compartilharem suas impressões, seus gostos
e percepções a respeito dos principais livros “teen”, como
os da saga Harry Potter, aos livros do John Green,
passando por Fangirl, Jogos Vorazes, e outros.
Período: todo sábado, até 26.06, às 10h
Preço: mensalidade de R$10,00 para trabalhadores do
comércio e dependentes / R$15,00 para o público em geral

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2998/

ATIVIDADES PRESENCIAIS
Curso de Multimídia: edição de fotos e vídeos
Curso para desenvolvimento de conhecimentos em diversas
linguagens do audiovisual. Neste primeiro módulo, de 30h,
aprenda a criar e editar áudios e vídeos de forma prática e
acessível.
Período: todo sábado, até 29.05, às 9h
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52
Preço: R$39,00 para trabalhadores do comércio
e dependentes - R$56,00 para o público em geral
Classificação Etária: 12 anos

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2945

TOUR PELOS MUSEUS
Visita virtual ao Museu Frida Kahlo
O Museu Frida Kahlo, também conhecido como “Casa Azul”,
por conta da estrutura de paredes azul-cobalto, é um
museu-casa histórico e museu de arte dedicado à vida e à
obra da artista mexicana Frida Kahlo. Está localizado no
bairro Colonia del Carmen de Coyoacán, na Cidade do
México. Faça um tour virtual no link abaixo.
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visitavirtual/

Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos
Projeto Museu Histórico de Londrina
Rumo aos 50 anos: Conservação e Disponibilização
Online de Acervos
O Museu Histórico de Londrina disponibiliza virtualmente
informações e imagens de seu acervo em formato
audiovisual, como parte do Projeto Museu Histórico de
Londrina Rumo aos 50 anos: Conservação e
Disponibilização Online de Acervos. Confira os vídeos
inéditos:
História e imagens da Antiga Casa da Criança
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2910/
Cartão Postal com imagens da coleção Foto Estrela Acervo Tridimencional do MHL
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2889/

Vídeos em homenagem aos 50 anos do Museu
Histórico de Londrina
Vídeos tematizados, com depoimentos e homenagens, para
comemorar meio século do Museu Histórico de Londrina
Padre Carlos Weiss.
Cartão Postal, com imagens de um Teodolito
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2795/
Projeto Londrina Prateada
Digitalização de negativos doados pela CODEL,
com recursos do PROMIC
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2796/
Cartão Postal, com imagens de peças utilizadas na
produção de fotografias analógicas
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2797/
Homenagem ASAM (Associação dos Amigos do Museu
Histórico de Londrina)
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2798/
Autoridades felicitam o Museu Histórico de Londrina
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2799/
Depoimento da Profª Drª Viviane Bagio Furtoso
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2800/
Depoimento do escritor e jornalista Nilson Monteiro
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2802/
Vídeo em homenagem aos diretores e diretoras que
passaram pelo Museu Histórico de Londrina
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2801/
Depoimento do Prof. Rogério Ivano
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2803/
Homenagem ao Museu Histórico, feita pela poeta
Flávia Quintanilha
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2804/
Felicitações do Prof. Dr. Décio Sabbatini aos 50 anos
do Museu
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2805/
Depoimento de Neuza Urquiza, que acompanhou a
fundação do Museu Histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2808/
Homenagem ao Prof. Jorge Cernev, um dos
fundadores do Museu Histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2810
Homenagem aos funcionários que fizeram parte dos 50
anos do Museu Histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2811/
Cartão Postal, com objetos pertencentes à Coleção
Família Matsubara
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2826
Eventos que acontecem anualmente no Museu
Histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2852
Canal do Youtube com vídeos referentes ao que
acontece no Museu histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837/
Vídeo em homenagem aos estagiários que já passaram
pelo Museu Histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2886
Projeto Coleção: Fotografias de Familia
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2937/
Coleção "Fotografias De Família": Rumo Ao
Centenário De Londrina
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3005

OPORTUNIDADES
Inscrições para empréstimo de equipamentos de
audiovisual do NPD Londrina
Estão abertas as inscrições para solicitações de empréstimo
e utilização de equipamentos de captação de imagem, som
e edição do Núcleo de Produção Digital de Londrina (NPD
Londrina). O regulamento e a descrição dos equipamentos
estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Londrina e
Plataforma Londrina Cultura.
Período: até 31.12
Inscrições: sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br
Preço: Gratuito
Classificação: 18 anos

Informações:
http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digitallondrina-sec-cultura
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2318

Saber Museu
O programa “Saber Museu” oferece seis cursos gratuitos na
modalidade EAD. Alguns já estão com inscrições abertas,
outros ainda vão abrir.

https://sabermuseu.museus.gov.br/

Concepção de projetos audiovisuais e fontes de
financiamento
O curso destina-se aos agentes regulados que gerenciam
projetos audiovisuais com financiamento de recursos.
CONTEUDISTA: Ancine
CERTIFICADOR: Enap
CARGA HORÁRIA: 20h
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248

“Na Plataforma Londrina Cultura e pelo app “Londrina
Cultura” (Android) você também pode acessar diversos
conteúdos referentes à produção cultural local, como:
curtas-metragens, canais de grupos culturais e de artistas,
álbuns musicais, páginas sobre espaços culturais, entre
outros. Clique aqui ou acesse o QR Code abaixo:

